
 

 

चामे गाउँपालऱका 

चामे गाउँपालऱकाको विनियोजि ऐि, 
२०७९ 

 

 

 

 

 

 

 

गाउॉसबा प्रस्ततु मभमत M २०७९।०३।१० 
२०७९ 

गाउॉ कामयऩामरकाको कामायरम 

चाभे, भनाङ 

गण्डकी प्रदेश, नेऩार 
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चाभे गाउॉऩामरकाको आमथयक फषय २०७९/२०८० को सेवा य कामयहरुको रामग स्थानीम सञ्चित 
कोषफाट केही यकभ खचय गने य ववमनमोजन गने सम्फन्धभा व्मवस्था गनय फनेको ऐन,  

२०७९ 

प्रस्ताििााः  
चाभे गाउॉऩामरकाको आमथयक फषय २०७९।०८० को सेवा य कामयहरुको रामग, सञ्चित कोषफाट केही 
यकभ खचय गने अमधकाय ददन य सो यकभ ववमनमोजन गनय वाञ्छनीम, बएकोरे, नेऩारको सॊववधानको धाया 
२२९ को उऩ–धाया (२) फभोञ्चजभ चाभे गाउॉसबारे मो ऐन, फनाएको छ । 

 

१. सॊञ्चऺप्त नाभ य प्रायम्ब् 
(१) मस ऐनको नाभ "चाभे गाउॉऩामरकाको ववमनमोजन ऐन, २०७९" यहेको छ । 

(२) मो ऐन तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ । 

 

२. आमथयक वषय २०७९।०८० को मनमभत्त सञ्चित कोषफाट यकभ खचय गने अमधकाय् 
(१)आमथयक वषय २०७९।०८० को मनमभत्त गाउॉ कामयऩामरका, वडा समभमत, ववषमगत शाखारे गने 

सेवा य कामयहरुका मनमभत्त अनसूुची १ भा उञ्चलरञ्चखत चारू खचय, ऩूॉजीगत खचय य मफञ्चत्तम 
व्मवस्थाको यकभ सभेत गयी जम्भा यकभ रु. ३१,३७,७४,०००(अऺयेऩी एक्कमतस कयोड 
सैमतस राख चौयतय हजाय भात्र) भा नफढाई मनददयष्ट गरयए फभोञ्चजभ सञ्चित कोषफाट खचय गनय 
सवकनेछ ।खचयको ञ्चशषयकगत वाॉडपाडको ववस्ततृ वववयण अनसूुची २ भा उलरेख गरयएको 
छ, सो अनसुाय सञ्चित कोषवाटखचय गनय सवकने छ । 

३. ववमनमोजन् 

(१) मस ऐनद्धाया सञ्चित कोषफाट खचय गनय अमधकाय ददइएको यकभ आमथयक वषय २०७९।०८० 
को मनमभत्त चाभे गाउॉऩामरको गाउॉ कामयऩामरका, वडा समभमत य ववषमगत शाखारे गने सेवा य 
कामयहरुको मनमभत्त ववमनमोजन गरयनेछ । 

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेञ्चखएको बए ताऩमन कामयऩामरका, वडा समभमत य ववषमगत 
शाखारे गने सेवा य कामयहरुको मनमभत्त ववमनमोजन गयेको यकभभध्मे कुनैभा फचत हनुे य 
कुनैभा अऩगु हनुे देञ्चखन आएभा गाउॉ कामयऩामरकारे फचत हनुे शीषयकफाट नऩगु हनुे शीषयकभा 
यकभ सानय सक्नेछ । मसयी यकभ सादाय एक शीषयकफाट सो शीषयकको जम्भा यकभको २५ 
प्रमतशतभा नफढ्ने गयी कुनै एक वा एक बन्दा फढी शीषयकहरुफाट अकए एक वा एक बन्दा 
फढी शीषयकहरुभा यकभ सानय तथा मनकासा य खचय जनाउन सवकनेछ । ऩूॉञ्चजगत खचय य 
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ववत्तीम व्मवस्थातपय  ववमनमोञ्चजत यकभ साॉवा बकु्तानी खचय य व्माज बकु्तानी खचय शीषयकभा 
फाहेक अन्म चारू खचय शीषयकतपय  सानय य मफत्तीम व्मवस्था अन्तगयत साॉवा बकु्तानी खचयतपय  
मफमनमोञ्चजत यकभ ब्माज बकु्तानी खचय शीषयकभा फाहेक अन्मत्र सानय सवकने छैन । 

 तय चार ुतथा ऩूॉजीगत खचय य ववत्तीम व्मवस्थाको खचय व्महोनय एक स्रोतफाट अकए स्रोतभा  
    यकभ सानय सवकनेछ । 

(३) उऩदपा (२) भा जनुसकैु कुया रेञ्चखएको बए ताऩमन स्थानीम सयकाय सिारन ऐन, २०७४ 
को दपा ७९ वभोञ्चजभ कामयऩामरकाको स्वीकृत वावषयक वजेटको अमधनभा यही कुनै 
ञ्चशषयकफाट ऩूॉजीगत ञ्चशषयकभा ऩञ्चचचस प्रमतशतभा नवढाई यकभान्तय गनय सक्नेछ, सो बन्दा 
वढी  यकभको यकभान्तय गनुय ऩयेभा गाउॉसबाको स्वीकृमत मरन ुऩनेछ । 
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अनसूुची–१ 

(दपा २ सॊग सम्फञ्चन्धत) 
 िेपाऱको संविधािको धारा २२९ (२) बमोजजमसंजचचत कोषबाट विनियोजि हुिे रकम 

qm=

;+ 

cg'bfg 

;+Vof 

jh]6k|flKtsf >f]t rfn' vr{ k"hLut vr{ ljQL

o 

Joj:

yf 

hDdf 

  केन्र सयकाय सभानीकयण अनदुान ० 
७ कयोड १३ 
राख 

  ७ कयोड १३ राख 

  केन्र सयकाय याजस्व फाॉडपाॉड 
४ कयोड ३७ 
राख९९ हजाय 

०   
४ कयोड ३७ 
राख९९ हजाय 

  केन्र सयकाय सशतय अनदुान 
५ कयोड ४४ 
राख 

२ कयोड ७० 
राख 

  ८ कयोड १४ राख 

  

केन्र सयकाय सभऩयुक अनदुान 
 )ववऩर् व्मवस्थाऩन अन्तगयत 

भस्माङदी य डाडो खोराहरुभा 
तटवन्धन(  

० 
१ कयोड ७० 
राख 

  १ कयोड ७० राख 

  प्रदेश सयकाय सभानीकयण अनदुान ० 
४२ राख ५७ 
हजाय 

  ४२ राख ५७ हजाय 

  प्रदेश सयकाय याजस्व फाॉडपाॉड 
६ राख ४८ 
हजाय 

०   ६ राख ४८ हजाय 

  

प्रदेश सयकाय ववशेष अनदुान 
रोकवप्रम भा वव छात्रवास बवन 
मनभायण 

० ७० राख    ७० राख 

  

प्रदेश सयकाय सभऩयुक अनदुान 
)थान्चोक स्वास्चम चौकी मनभायण 

५० प्रमतशत(  

  ५० राख   ५० राख 

  
केन्र सयकाय अन्म अनदुान )चाभे 
फसऩाकय  मनभायण(  

  
२ कयोड ९६ 
राख ५७ हजाय 

  
२ कयोड ९६ राख 
५७ हजाय 

  
केन्र सयकाय अन्म अनदुान )चाभे 

उमोगनाभ मनभायण(  
  ६० राख   ६० राख 

  आन्तरयक आम )अनभुान(  
२६ राख ५० 
हजाय 

० 
  

२६ राख ५० हजाय 

  
आन्तरयक आम (गत वषयको नगद 
भौज्दात) 

  
४ कयोड ५० 
राख ६३ हजाय   

४ कयोड ५० राख 
६३ हजाय 

कुर जम्भा १0 कयोड १4 
राख 9७ हजाय  

२1 कयोड 22 
राख 77 हजाय  

– ३1 कयोड 37 राख 
74 हजाय 
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(क) संचारन खचच(चारु तपच ) 
यकभ रू. हजायभा 

क्र.
सॊ. 

खचय 
सॊकेत 

खचय शीषयक कूर फजेट याजस्व 

फाॉडपाॉड-सॊघीम 
सयकाय   

याजस्व 

फाॉड
पाॉडप्र
देश 
सयका
य  

नेऩार 

सयकाय
सभामन
कयण 
अनदुान 

आन्तरयक 
स्रोतको 

गतको अलमा      

१ २११११ ऩारयश्रमभक कभयचायी १३३०० १३३००     ० 

२ २१११२ ऩारयश्रमभक ऩदामधकायी /सवुवधा  ६३४५ ६३४५     ० 

३ २१११२ ऩदामधकायी ववभा २७० २७०     ० 

४ २११२१ ऩोशाक ४५० ४५०     ० 

५ २११३१ स्थानीम बत्ता ३२०० ३२००     ० 

६ २११३२ भहॊगी बत्ता ६०० ६००     ० 

७ २११३४ कभयचायी फैडक बत्ता ५०० ५०० ०   ० 

८ २११४१ ऩदामधकायी फैडक बत्ता ५०० ५००       

९ २१२१२ कभयचायीको मोगदानभा आधारयत मनवतृबयण 
तथा उऩदान कोष खचय  

१२५ १२५     ० 

१० २१२१४ कभयचायी कलमाण कोष १५०० १५००       

११ २२१११ ऩानी तथा मफजरुी ४०० ४००     ० 

१२ २२११२ सॊचाय भहसरु ३०० ३००     ० 

१३ २२२१२ इन्धन (कामायरम प्रमोजन( १००० १०००     ० 

१४ २२२१३ सवायी साधन भभयत खचय २००० १०००     १००० 

१५ २२२१४ मफभा तथा नवीकयण खचय ४०० ४००       

१६ २२२२१ भेञ्चशनयी तथा औजाय भभयत सम्बाय तथा 
सिारन खचय 

३५० ३५०     ० 

१७ २२३११ भसरन्द तथा कामायरम साभानी २००० २०००       

१८ २२३१४ इन्धन -अन्म  प्रमोजन ३०० ३०० ०   ० 

१९ २२३१५ ऩत्रऩमत्रका, छऩाई तथा सूचना प्रकाशन 
खचय 

५०० ३०० २००   ० 



 

5 

 

 

२० २२४११ सेवा य ऩयाभशय खचय ७०७ ७०७     ० 

२१ २२४१२ सूचना प्रणारी तथा सफ्टवेमय सॊचारनसॊग 
सम्वन्धीत खचय 

३०० ० ०   ३०० 

२२ २२४१३ कयाय सेवा शलुक २७०० २४५२ २४८   ० 

२३ २२४१४ सयसपाई सेवा शलुक ३५० ३५०     ० 

२४ २२५११ कभयचायी ऺभता ववकास तामरभ खचय २०० २००     ० 

२५ २२५२९ ववववध कामयक्रभ खचय ३०० ३००     ० 

२६ २२६११ अनगुभन, भूलमाॊकन खचय ८०० ८००     ० 

२७ २२६१२ भ्रभण खचय १५०० १५००     ० 

२८ २२६१२ जन प्रमतमनमध /कभयचायी अध्ममन अवरोकन 
भ्रभण 

१००० ८००     २०० 

२९ २२७११ ववववध /अमतमथ  सत्काय खचय १००० १००० ०   ० 

३० २२७११ ववववध खचय वडा कामायरम सॊचारन ५०० ३४४ ०   १५६ 

३१ २२७२१ सबा सिारन खचय ६०० ४००     २०० 

३२ २५३१५ अन्म सहामता २०० २००     ० 

३३ २८१४२ घय बाडा ४०० ४००     ० 

३४ २८१४३ सवायी साधन तथा भेञ्चशनय औजाय बाडा ५०० ५००     ० 

३५ २२४१३ एभ आइ एस अऩयेटय वपलड 
सहामकहरुको थऩ तरव चाडऩवय य 
ऩोशाक सभेत 

२०० ० २००   ० 

३६ २११११ फारववकास ञ्चशञ्चऺका ववमारम कभयचायी 
स .का .थऩ ऩायीश्रमभक  

१००० ५०६ ०   ४९४ 

३७ २११११ सूचनाको हक सम्वन्धी कामयक्रभ तथा डक 
खचय 

१०० ० ०   १०० 

३८ २८९११ बैऩयी आउने चार ुखचय १००० ५०० ०   ५०० 

  
  
 कूर जम्भा = ४७३९७ ४३७९९ ६४८ ० २९५० 
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(ख) गाउँऩालरकाका गौयवका आमोजनाहरु     
 

  

यकभ रू. हजायभा 
क्र.
सॊ. 

खचय सॊकेत खचय शीषयक कूर फजेट नेऩार 

सयकाय-
सभामनकयण 
अनदुान 

प्रदेश 

सयकाय-
सभामनकय

ण 
अनदुान 

याजस्व 

फाॉडपाॉड-
प्रदेश 
सयकाय 

आन्तरयक 
स्रोत 

१ २५३११ रोकवप्रम भा .वव.आ वामसम ववमारम 
स ॊचारन कामयक्रभ  

४५०० ४५००     ० 

२ २५३११ गौयी शॊकय आ .वव.ददवा आवासीम 
कामयक्रभ 

२००० ० ०   २००० 

३ ३१११२ स्माकुय  मसत बण्डाय मनभायण 
)क्रभागत (सभऩयुक सभेत  

७०००       ७००० 

४ ३११५६ चाभे फजाय खानेऩानी ववस्ताय य 
ढर मनकास आमोजना - साॉझेदायी 
कामयक्रभ 

११०००   ०   ११००० 

५ ३११५९ चाभे फसऩाकय  मनभायण मोजना २००० ० ०   २००० 

६ ३१११२ चाभे मसटीहर बान्छा घय य 
शौचारम मनभायण 

३००० ३००० ०   ० 

७ ३११५३ चाभे ववमतु आमोजना मनभायण -२ 
भेघ वाट 

७५०० ७५०० ०   ० 

  

जम्भा = ३७००० १५००० ० ० २२००० 

          
 

     

 

(ग) गाउँऩालरकास्तयीम आमोजना तथा कामचक्रभहरु 

    

  

यकभ रू. हजायभा 
क्र.
सॊ. 

खचय सॊकेत खचय शीषयक कूर फजेट नेऩार 

सयकाय-
सभामनकयण 
अनदुान 

प्रदेश 

सयकाय-
सभामनकय
ण अनदुान 

याजस्व 

फाॉडपाॉड-
प्रदेश 
सयकाय 

आन्तरयक 
स्रोतको 

जनसहबामग
ता 

१ २७२१२ प्रकोऩ व्मवस्थाऩन तथा उद्धाय कोष १००० ०     १००० 

२ २२५२२ कृवष ऺेत्र ववकास तथा ववस्ताय 
कामयक्रभ 

१५०० १५०० ०     

३ २२५२२ ऩश ुऺेत्र ववकास तथा ववस्ताय कामयक्रभ १५०० १५०० ०   ० 

४ २२५२२ ञ्चशऺा कामयक्रभ १२०० १२०० ० ० ० 

५ २२५२२ स्वास्चम कामयक्रभ १००० १००० ० ० ० 

६ २२५२२ गाउॉऩामरकास्तयीम सीऩभूरक तामरभ 
कामयक्रभ  

५०० ५०० ० ० ० 

७ २२५२२ रघ ुउमभ ववकास कामयक्रभ  ७५० ७५० ० ० ० 

८ २२५२२ खेरकुद कामयक्रभ ३०० ३०० ०   ० 
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९ ३११७१ सभऩयुक कोष १००० ० ०   १००० 

१० ३११५४ मतच ुयङगालता फञ्चस्त सॊयऺण -सभऩयुक  ९०० ९०० ०   ० 

११ ३११५४ मसवटहर देञ्चख ञ्चचहानघाट सम्भ फञ्चस्त 
सॊयऺण -सभऩयुक  

२४०० २४०० ०   ० 

१२ ३११५४ मफजमुर ऩावयहाउस देञ्चख एक्माऩ 
कामायरम सॊभ फञ्चस्त सॊयऺण -सभऩयुक  

१२०० १२०० ०   ० 

१३ ३११५४ हरुाक कामायरम देञ्चख दामा फामा 
२०० मभ  .सम्भ फञ्चस्त सॊयऺण -
सभऩयुक 

२४०० २४०० ०   ० 

१४ ३११५४ ववमतु कूरो भनुीफाट स्कूर 
स्माउफायीसम्भ तटवन्धन -सभऩयुक  

१२०० १२०० ०   ० 

१५ ३११५४ भाडा झो ऩू फाट स्माउवायी कुनासम्भ 
तटवन्धन -सभऩयुक  

२००० २००० ०   ० 

१६ ३११५४ रोकवप्रम भा .वव.सॊयऺण )भस्मायङदी(-
सभऩयुक 

१२०० १२०० ०   ० 

१७ २२४११ सॊगडन तथा व्मवस्थाऩन सवेऺण ३०० ३०० ०   ० 

१८ ३११११ कञ्चजनसाया तार ऩमयटकीम भ्रभण २०० २०० ०   ० 

१९ ३१११२ वडा न 1 को कामायरम बवन मनभायण २५०० १५०० ०   १००० 

२० ३१११२ वडा न 2 को कामायरम बवन मनभायण २५०० १५०० ०   १००० 

२१ ३१११२ वडा न ४ को कामायरम बवन मनभायण २५०० १५०० ०   १००० 

२२ ३११३५ ३ वटा वडा कामायरम बवन मड .वऩ.आय 
मनभायण 

१५०० ० ०   १५०० 

२३ २२५२२ चाभे गाउॉऩामरकास्तयीम पोहोय भैरा 
व्मवस्थाऩन कामयक्रभ ड्राइबय य 
सहमोगी सभेत 

६५० ६०० ०   ५० 

२४ ३११२२ भेसीनयी औजाय तथा अन्म उऩकयण 
खरयद 

५०० ५०० ०     

२५ ३११२२ ववऩर् उद्धाय साभनी खरयद ३०० ० ३००   ० 

२६ ३११२३ वडा कामायरम पमनयचय तथा वपक्चसय 
खचय 

१००० १०००       

२७ ३१११२ थान्चोक स्वास्चम चौकी बवन मनभायण 
सभऩयुक 

२००० २००० ०   ० 

२८ ३११६० चाभे फजाय ऺेत्रका सावयजमनक 
सम्ऩत्तीको सॊयऺण गनय भभयत तथा 
यॊगयोगन कामय 

५०० ० ५००   ० 

२९ ३११६१ झोरङुगे ऩरु सभऩयुक कोष ६५० ६५०     ० 
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३० ३१२२१ खानेऩानी ऩाइऩ खयीद ५०० ५००     ० 

३१ ३११२२ कम््मूटय उऩकयण -लमाऩटऩ   खयीद  १००० १०००     ० 

३२ ३११७१ चाभे गाॉउऩामरका मबत्र सडक 
भभयतसधुाय  

५०० ५०० ०     

३३ ३१४११ थानन्चोक वडा कामायरम जग्गा खयीद १५०० ०     १५०० 

३४ २२४११ गाउॉऩामरका ऩाश्वञ्चचत्र मनभायण -) Rural 

Profile) क्रभागत 

३०० ३००       

३५ २२४११ गाउॉऩामरका ऩाश्वञ्चचत्र वेव मसस्टभ 
फनाउने कामय 

२०० ०     २०० 

३६ ३११२१ सवायी साधन जीऩ खयीद ४९०० ०     ४९०० 

३७ ३११२१ भोटयसाइकर खयीद ७७० ० ०   ७७० 

३८ ३११३५ चाभे गा .ऩा .मबत्र रघजुरववमतु 
आमोजना मड .वऩ.आय.  

२०००   ५००   १५०० 

३९ ३११५८ चाभे ववचफजाय तलरोराइन ढर मनभायण ८०० ३००     ५०० 

४० ३११२३ चाभे मसटीहरको रामग पमनयचय खयीद १००० ० ५००   ५०० 

४१ ३११२२ चाभे मसटीहरको रामग साउण्ड मसस्टभ 
खयीद 

५०० ० ५००     

४२ ३११२२ फैकलऩीक उजाय सधुायीएको चरुो खयीद ५०० ५००       

४३ ३११२२ ववऩर् व्मवस्थाऩनको रामग ओके टकी 
सेट खयीद 

५०० ५००       

४४ ३११२२ गा .ऩा.बवन  ऩरयसयभा ढरान  ५०० ५००     ० 

४५ ३११२३ साना वकसान सहकायी पमनयचय मनभायण 
सहमोग 

३०० ३००     ० 

४६ ३११३५ टोर ववकास सॊस्था ववधान मनभायण 
गडन तथा सॊचारन य पोहयभैरा 
व्मवस्थाऩन 

२०० २०० ०   ० 

४७ २२५२२ साभाञ्चजक रुऩभा ऩमछ ऩयेका भवहरा 
फार वारीका दमरत अऩाङ्गता बएका 
व्मक्ती जेष्ठ नागयीक अरऩसॊख्मक 
मसभान्त कृत सभदुामको साभाञ्चजक 
तथा आमथयक उत्थान कामयक्रभ 

५०० ० ०   ५०० 

४८ ३११३५ मतभाङ मसक्रेस भोटयेवर सडक 
सम्बाव्मता अध्मम  

१५०० १५०० ०   ० 

४९ ३१५११ बैऩयी आउने ऩूॉजीगत खचय २५०० १५०० ०   १००० 

    जम्भा = ५५६२० ३५४०० २३०० ० १७९२० 
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(घ) वडास्तयीम आमोजनाहरु 

     

 

वडा नं. 
१ यकभ रू. हजायभा 

क्र.
सॊ. 

खचय सॊकेत खचय शीषयक कूर फजेट नेऩार 

सयकाय-
सभामनकयण 
अनदुान 

प्रदेश 

सयकाय-
सभामनकय
ण अनदुान 

याजस्व 

फाॉडपाॉड-
प्रदेश 
सयकाय 

आन्तरयक 
स्रोतको 

जनसहबामग
ता 

१ ३११५४ मतभाङ फञ्चस्त सॊयऺण तटवन्धन १००० १००० ०     

२ ३११५१ चाचे जाने फाटो क्रभागत   ७००   700     

३ ३१११२ गौरयशॊकय बान्सा कोडा य फाथयोभ  भभयत २००० २००० ०     

४ ३११५८ स्माकुय  ढर मनकास क्रभागत  १००० 1000       

५ ३११५१ ऩावयहाउस देञ्चख प्रसन्न होटर सम्भ मसढी 
मनभायण 

८००   800     

६ ३११५१ स्माकुय  फाट झो ऩ ुहुॉदै थान्चोक जाने फाटो ५००       500 

    जम्भा = ६००० ४००० १५०० ० ५०० 

       

 

वडा नं. २ यकभ रू. हजायभा 
क्र.
सॊ. 

खचय सॊकेत खचय शीषयक कूर फजेट नेऩार 

सयकाय-
सभामनकयण 
अनदुान 

प्रदेश 

सयकाय-
सभामनकय
ण अनदुान 

याजस्व 

फाॉडपाॉड-
प्रदेश 
सयकाय 

आन्तरयक 
स्रोतको 

जनसहबामग
ता 

१ ३११५१ ऩोखडुाडा देञ्चख सलराघायी जाने 
भोटय फाटो ऩनु मनभायण 

१००० १००० ०    

२ ३११५४ थान्चोक गाउॉ वस्ती सॊयऺण २५०० २५०० ०    

३ ३११५८ थान्चोक गाउॉ ढर मनभायण क्रभागत ५०० ० ०   ५०० 

४ ३११५१ थानचोक देञ्चख कञ्चजनसाया जाने 
ऩमयटवकम ऩदभागय मनभायण 

५०० ० ०   ५०० 

५ ३११५१ ऐडा कों देञ्चख ऩोखडुाडा सम्भ 
ऩमयटकीम फाटो मनभायण  

२००  २००    

६ ३१११२ आभा सभहु बान्सा घय मनभायण ५०० ० ५७   443 

    जम्भा = 
५२०० ३५०० २५७ ० १४४३ 
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वडा नं. 
३ यकभ रू. हजायभा 

क्र.
सॊ. 

खचय सॊकेत खचय शीषयक कूर फजेट नेऩार 

सयकाय-
सभामनकयण 
अनदुान 

प्रदेश 

सयकाय-
सभामनकय
ण अनदुान 

याजस्व 

फाॉडपाॉड-
प्रदेश 
सयकाय 

आन्तरयक 
स्रोतको 

जनसहबामग
ता 

१ ३११५४ कोतो भस्मायङदी  तटवन्धन  १५०० १५०० ०     

२ ३११५४ कोतो वस्ती  सॊयऺण                   १५०० १५०० ०     

३ ३११५४ गमु्वा ऩछाडी डाडो खोराभा तटवन्धन 
मनभायण 

१००० १००० ०     

४ ३११५९ मछतऩ ुखोराभा भोटयेवर ऩूर भभयत २०० ० २००    

५ ३११५४ खानेऩानी भहुानभा जाने फाटो मनभायण १००   ०   १०० 

६ ३११५४ मछमतऩयु वञ्चस्त सॊयऺण  १००० १००० ०    

७ ३११५९ कोतो स्तऩुा ऩाकय  कम्ऩाउण्ड मनभायण  ७०० ७०० ०    

    जम्भा = ६००० ५७०० २०० ० १०० 

        

 

वडा नं. 
४ 

 
 

यकभ रू. हजायभा 
क्र.
सॊ. 

खचय सॊकेत खचय शीषयक कूर फजेट नेऩार 

सयकाय-
सभामनकयण 
अनदुान 

प्रदेश 

सयकाय-
सभामनकय
ण अनदुान 

याजस्व 

फाॉडपाॉड-
प्रदेश 
सयकाय 

आन्तरयक 
स्रोतको 

जनसहबामग
ता 

१ ३११५९ हेमर्माड मनभायण ५०० ५०० 0     

२ ३११५४ नभस्ते गेट  देञ्चख ञ्चचहानघाट सम्भ फञ्चस्त 
सॊयऺण 

१००० ० 0   1000 

३ ३११५९ ञ्चचहान घाट मनभायण  १००० १००० 0     

४ ३११५९ छायथाङ खालटोभा मतय हान्ने डाउ मनभायण  १००० 200 0   800 

५ ३११७१ नमाॊ फजायको भाने चमङु ऩनु मनभायण १५०० १५०० ०     

    जम्भा = ५००० ३२०० ० ० १८०० 
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वडा नं. ५ यकभ रू. हजायभा 

क्र.
सॊ. 

खचय सॊकेत खचय शीषयक कूर फजेट नेऩार 

सयकाय-
सभामनकयण 
अनदुान 

प्रदेश 

सयकाय-
सभामनकय
ण अनदुान 

याजस्व 

फाॉडपाॉड-
प्रदेश 
सयकाय 

आन्तरयक 
स्रोतको 

जनसहबामग
ता 

१ ३११५४ ५ नॊ वडा वस्ती सॊयऺण १५०० 1५00 0     

२ ३११५८ ढर तथा पोहय व्मवस्थाऩन भभयत  ५००   0   500 

३ ३११५९ पुदोङ भहेन्दाङ मनभायण १००० 1000 0     

४ ३११५४ तातोऩानी ऩनु मनभायण य सॊयऺण १००० 1000 0     

५ ३११५४ तरेख ुफस्ती सॊयऺण ५०० ५00 0     

६ ३११७१ ५ नॊ वडा कामायरम बवन भभयत ५०० 500 0     

७ ३११२२ वऩडो वऩस्ने मभर खयीद ५००   0   500 

    जम्भा = ५५०० ४५०० ० ० १००० 

 

 

(ङ)  संघघम सयकाय सभऩुयकअनुदानका आमोजनाहरु  (ववऩद् व्मवस्थाऩन अन्तगचत 
भस्माचङदी य ठाडोखोराहरुभा तटवन्धन)  

                                 यकभ रू. हजायभा 
क्र.सॊ. खचय सॊकेत खचय शीषयक कूर फजेट नेऩार सयकाय ववषेश 

अनदुान 

१ ३११५४ मतच ुयङगालता फञ्चस्त सॊयऺण १४०० १४०० 

२ ३११५४ मसवटहर देञ्चख ञ्चचहानघाट सम्भ फञ्चस्त सॊयऺण ३६०० ३६०० 

३ ३११५४ मफजमुर ऩावयहाउस देञ्चख एक्माऩ कामायरम सॊभ फञ्चस्त 

सॊयऺण 

१८०० 

१८०० 

४ ३११५४ हरुाक कामायरम देञ्चख दामा फामा २०० मभ  .सम्भ 
फञ्चस्त सॊयऺण  

३६०० ३६०० 

५ ३११५४ ववमतु कूरो भनुीफाट स्कूर स्माउफायीसम्भ तटवन्धन १८०० १८०० 

६ ३११५४ भाडा झो ऩू फाट स्माउवायी कुनासम्भ तटवन्धन ३००० ३००० 

७ ३११५४ रोकवप्रम भा .वव.सॊयऺण )भस्मायङदी(  १८०० १८०० 

    जम्भा = १७००० १७००० 
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(च)  संघीम सयकायफाट हस्तान्तरयत कामचक्रभ - शसतच अनुदानको आमोजनाहरु 

                                                                                           यकभ रू. हजायभा 
क्र.सॊ. खचय सॊकेत खचय शीषयक कूर फजेट नेऩार सयकाय-

सभामनकयण अनदुान 

१ २६३३२ शसतय अनदुान चार ुतपय का कामयक्रभहरु ५४४०० ५४४०० 

२ २६३३६ शसतय अनदुान ऩूॉजीगत तपय का कामयक्रभहरु २७००० २७००० 

 
  जम्भा = ८१४०० ८१४०० 

 

(छ)   प्रदेश सयकायफाट हस्तान्तरयत कामचक्रभ - ववशषे अनुदानको आमोजनाहरु 

                                                                      यकभ रू. हजायभा                                                                                                          

क्र.सॊ. खचय सॊकेत खचय शीषयक कूर फजेट नेऩार सयकाय-
सभामनकयण अनदुान 

१ ३११११ रोकवप्रम भा वव छात्रवास बवन मनभायण ७००० ७००० 

  

जम्मा = ७००० ७००० 

 

 

(ज) प्रदेश सयकायफाट हस्तान्तरयत कामचक्रभ - सभऩुयक अनुदान 

                                                                                                       यकभ रू. हजायभा 
क्र.सॊ. खचय सॊकेत खचय शीषयक कूर फजेट नेऩार सयकाय-

सभामनकयण अनदुान 

१ ३१११२ थान्चोक स्वास्चम चौकी मनभायण  ५००० ५००० 

  

जम्मा = ५००० ५००० 

 

(झ) नेऩार सयकाय संस्कृघत ऩमचटन तथा नागगयक उड्डमन भन्रारमफाट हस्तान्तरयत - 
ऩमचटन ऩूवाचधाय तथा ऩमचटन उऩज ववकास साझदेायी कामचक्रभ -अन्म अनुदान (को रे घन 
का ववववध खाता भापच त घनकाशा हुने) 

                                 यकभ रू. हजायभा 
क्र.सॊ. खचय सॊकेत खचय शीषयक कूर फजेट नेऩार सयकाय-

सभामनकयण अनदुान 

१ ३११५१ चाभे फसऩाकय  मनभायण  २९६५७ २९६५७ 

    जम्भा = २९६५७ २९६५७ 
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(ञ)  नेऩार सयकाय उद्मोग फाणिज्म  तथा आऩूघत च भन्रारमफाट हस्तान्तरयत -                                                                        
उद्मोग ग्राभ ऩूवाचधाय ववकास  कामचक्रभ -अन्म अनुदान (गा.ऩा. ववववध खाताभा घनकाशा 
प्राप्त बएको) 

                                 यकभ रू. हजायभा 
क्र.सॊ. खचय सॊकेत खचय शीषयक कूर फजेट नेऩार सयकाय-

सभामनकयण अनदुान 

१ ३११५९ चाभे उमोगनाभ मनभायण  ६००० ६००० 

    जम्भा = 
६००० ६००० 



�. हजारमा

चामे गाउँपािलका
गाउँ काय�पािलकाको काया�लय, मनाङ

 
काय��म / प�रयोजना अनुसार बजेट िबिनयोजन

आ.व. : २०७९/८०

�.सं. अनुदान �ा� ि�याकलाप उप �े� Primary source Secondary source
िविनयोजन

पिहलो
�ैमािसक

दो�ो
�ैमािसक

ते�ो
�ैमािसक

चौथो
�ैमािसक ज�ा

१ तोिकएका िव�ाथ�को िदवा खाजाका लािग िव�ालयलाई अनुदान िश�ा नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान ३९३ ० ० ३९३

२ तोिकएका िव�ाथ�को िदवा खाजाका लािग िव�ालयलाई अनुदान िश�ा नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

एस.इ.एस.पी. - सोधभना�
अनुदान (बैदेिशक)

७० ० ० ७०

३ तोिकएका िव�ाथ�को िदवा खाजाका लािग िव�ालयलाई अनुदान िश�ा नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

एस.इ.एस.पी. - सोधभना�
�ने ऋण (बैदेिशक)

१४२ ० ० १४२

४ CBIMNCI काय��म (काय��म सिम�ा, �थलगत अनुिश�ण, समता तथा प�च काय��म) �ा� नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान ५०० ० ० ५००

५ Inj.Oxytocin भ�ारणका लागी ILR Refrigerator खरीद �ा� नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
पँुजीगत आ��रक ऋण - नगद ऋण ४०० ० ० ४००

६ अ� िविवध खच� - आयोजना, सामािजक सुर�ा तथा घटना दता� स��ी िविभ� ब�ठकको
िचयापान लगायतको खच�

ल��िगक समानता
तथा सामािजक
समावेशीकरण

नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

आई िड ए - सोधभना� �ने
ऋण (बैदेिशक) ३५ ० ० ३५

७ आ.व. 2078/79 मा �थापना भएको �ाउ/ओखर बाली पकेट िवकास काय��मको िनर� तरता कृिष नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान ६०० ० ० ६००

८ आ.व. 207९/८० मा नयाँ दलहन बाली पकेट िवकास काय��म स� चालन कृिष नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १,२०० ० ० १,२००

९

आक��क अव�थामा औसिध एवं �ाब सामा�ी ढुवानी, रेकिड�ङ तथा �रपोिट�ङका लािग
फम� फरमेट छपाइ, ई-िट.िब रिज�रअ�ाविधक, िव� �यरोग िदवस स��ी काय��म,
�थलगत अनुिश�ण तथा सुप�रवे�ण, �यरोगका काय��मको अध� बािष�क सिम�ा तथा
कोहट� िवश्

�ा� नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान ४५ ० ० ४५

१० आँखा, नाक, कान, घांटी तथा मुख �ा� स��� अिभमुखीकरण �ा� नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १०० ० ० १००

११ आधारभूत तथा आक��क �ा� सेवाको लािग औषिध ख�रद �ा� नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १,३७५ ० ० १,३७५

१२ आधारभूत तहका �ीकृत दरव�ीका िश�क, राहत अनुदान िश�कका लािग तलब भ�ा
अनुदान (िवशेष िश�ा प�रषद अ�रगतका िश�क/कम�चारीह� समेत)

िश�ा नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १०,२०० ० ० १०,२००

१३ इिपडेिमयोलोिजकल �रपोिट�� कृिष नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान २० ० ० २०

१४ एक पािलका एक भेटे�रनरी डा�र कृिष नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान ४८० ० ० ४८०

१५ एम. आ◌� इ. एस. अपरेटर र िफ� सहायक देिनक �मण भ�ा/यातायात खच�/ई�न
ल��िगक समानता
तथा सामािजक
समावेशीकरण

नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

आई िड ए - सोधभना� �ने
ऋण (बैदेिशक) १२० ० ० १२०

१६ एम. आ◌� इ. एस. अपरेटर र िफ� सहायक पा�र�िमक, चाडपव� खत� तथा पोशाक खच�
ल��िगक समानता
तथा सामािजक
समावेशीकरण

नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

आई िड ए - सोधभना� �ने
ऋण (बैदेिशक) ६३४ ० ० ६३४

DELL
Typewriter
ट. शसत अनुदान (संघिय सरकार)



�. हजारमा

चामे गाउँपािलका
गाउँ काय�पािलकाको काया�लय, मनाङ

 
काय��म / प�रयोजना अनुसार बजेट िबिनयोजन

आ.व. : २०७९/८०

�.सं. अनुदान �ा� ि�याकलाप उप �े� Primary source Secondary source
िविनयोजन

पिहलो
�ैमािसक

दो�ो
�ैमािसक

ते�ो
�ैमािसक

चौथो
�ैमािसक ज�ा

१७ एम. आ◌� इ. एस. अपरेटर र िफ� सहायको लािग स�ार खच�
ल��िगक समानता
तथा सामािजक
समावेशीकरण

नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

आई िड ए - सोधभना� �ने
ऋण (बैदेिशक) ७ ० ० ७

१८ कृि�म गभा�धान िमसन काय��म कृिष नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान ३०० ० ० ३००

१९ के�बाट छनौट भएका नमुना िव�ालय,िवशेष िव�ालयको �मागत भवन िनमा�ण तथा क�ा
११ �ो�ित भएका �ािविधक धार िव�ालयको �ाव �व�थापन अनुदान िश�ा नेपाल सरकार - शसत� अनुदान

पँुजीगत
एस.इ.एस.पी. - सोधभना�
अनुदान (बैदेिशक)

१,२०० ० ० १,२००

२० के�बाट छनौट भएका नमुना िव�ालय,िवशेष िव�ालयको �मागत भवन िनमा�ण तथा क�ा
११ �ो�ित भएका �ािविधक धार िव�ालयको �ाव �व�थापन अनुदान िश�ा नेपाल सरकार - शसत� अनुदान

पँुजीगत
नेपाल सरकार - नगद
अनुदान ६,५०० ० ० ६,५००

२१ के�बाट छनौट भएका नमुना िव�ालय,िवशेष िव�ालयको �मागत भवन िनमा�ण तथा क�ा
११ �ो�ित भएका �ािविधक धार िव�ालयको �ाव �व�थापन अनुदान िश�ा नेपाल सरकार - शसत� अनुदान

पँुजीगत
एस.इ.एस.पी. - सोधभना�
�ने ऋण (बैदेिशक)

२,४०० ० ० २,४००

२२
�यरोगका जो�खम समुह तथा �ा�थ सेवाको प�च कम भएका समुदायमा सकृय �यरोग
खोजपडताल काय��म। घरप�रवारका सद�ह�को स�क�  प�र�ण, एवं पाँच वष� मुिनका
बालबािलमा �यरोग रोकथाम स��ी टी.िप.टी. काय��म

�ा� नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान ५५ ० ० ५५

२३ कृिष �ातक करार कृिष नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान ४८० ० ० ४८०

२४ कृिष, पशुप�छी तथा म� त�ाकं अ�ाविधक काय��म कृिष नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १०० ० ० १००

२५ िकसान सूचीकरण काय��म कृिष नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान ३०० ० ० ३००

२६ कोिभड १९ को �ा��नको िडिजटाइजेशन तथा �ू आर कोड �मािणकरण �ा� नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान ८० ० ० ८०

२७ कोिभड १९ लगायत िविभ� महामारीज� रोगह�को रोकथाम, िनय�ण तथा िनगरानीका
लािग सरोकारवाला सँगको अ�रि�या तथा RRT, �ा�कम� प�रचालन �ा� नेपाल सरकार - शसत� अनुदान

चालु
नेपाल सरकार - नगद
अनुदान २५ ० ० २५

२८ कोिभड १९ िव�� खोप अिभयान तथा बु�र खोप समेत संचालन �व�थापन खच�
(पािलका��रय योजना र पािलका तथा �ा� स�था ��रय सुप�रवे�ण)

�ा� नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १७१ ० ० १७१

२९ कोिभड-१९ बाट पुगेको शैि�क �ितको प�रपुरण तथा अ� िवपदको समयमा िसकाइ
िनर�रताका लािग काय��म िश�ा नेपाल सरकार - शसत� अनुदान

चालु
नेपाल सरकार - नगद
अनुदान २६० ० ० २६०

३० कोिभड-१९ बाट पुगेको शैि�क �ितको प�रपुरण तथा अ� िवपदको समयमा िसकाइ
िनर�रताका लािग काय��म िश�ा नेपाल सरकार - शसत� अनुदान

चालु
एस.इ.एस.पी. - सोधभना�
अनुदान (बैदेिशक)

४६ ० ० ४६

३१ कोिभड-१९ बाट पुगेको शैि�क �ितको प�रपुरण तथा अ� िवपदको समयमा िसकाइ
िनर�रताका लािग काय��म िश�ा नेपाल सरकार - शसत� अनुदान

चालु
एस.इ.एस.पी. - सोधभना�
�ने ऋण (बैदेिशक)

९४ ० ० ९४

३२ खायन आलु उ�ादन काय��म कृिष नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १,५२० ० ० १,५२०

३३ गुनासो सुनुवाइ काय��म भूिम �व�था नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान २०० ० ० २००



�. हजारमा

चामे गाउँपािलका
गाउँ काय�पािलकाको काया�लय, मनाङ

 
काय��म / प�रयोजना अनुसार बजेट िबिनयोजन

आ.व. : २०७९/८०

�.सं. अनुदान �ा� ि�याकलाप उप �े� Primary source Secondary source
िविनयोजन

पिहलो
�ैमािसक

दो�ो
�ैमािसक

ते�ो
�ैमािसक

चौथो
�ैमािसक ज�ा

३४
ग�रबी िनवारणका लािग लघु उ�म िवकास काय��म संचालन िनद� �िशका, २०७७ बमोिजम
उ�मीको �रो�ती (आव�कता पिहचानका आधारमा पुनता�जगी र एडभा� सीप िवकास
तािलम काय��म)

उ�ोग नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान ४८० ० ० ४८०

३५ ग�रबी िनवारणका लािग लघु उ�म िवकास काय��म संचालन िनद� �िशका, २०७७ बमोिजम
लघु उ�म िवकास मोडेलमा नयाँ लघु उ�मी िसज�ना गन� उ�ोग नेपाल सरकार - शसत� अनुदान

चालु
नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १,२८० ० ० १,२८०

३६ चच� बृज, लता माराङ तातोपािन,िसङगार, चामेमादा प�ुङ, थानचोक �ुपार झो.पु.,
चामे-२, चामे गाउँपािलका

�शासकीय
सुशासन

नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
पँुजीगत आ��रक ऋण - नगद ऋण ५,००० ० ० ५,०००

३७ चामे बजार खा पा आ, चामे ४ र ५, मनाङ खानेपानी तथा
सरसफाई

नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
पँुजीगत आ��रक ऋण - नगद ऋण ३,००० ० ० ३,०००

३८ नवीकरणीय ऊजा� �विध जडान (वायो�ाँस/िवद्युतीय चुलो/सुधा�रएको चुलो/सौय� ऊजा�) उजा� नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
पँुजीगत आ��रक ऋण - नगद ऋण १,००० ० ० १,०००

३९

िनयिमत खोप सु�ढीकरण, पूण� खोप सुिन�तता र दीगोपनाको लािग सु�योजना अ�ाविधक
२ िदन र सरसफाई �ब�्धन �ाकेज पुन�ताजगी तािलम १ िदन गरी ३ िदन एवं पूण�खोप
न.पा., गा.पा. सुिनि�तताको लािग �थािनय तह, वडा, खोप सम�य सिमती तथा नविनवािच�त
जन�ितिन

�ा� नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान ९० ० ० ९०

४० �जनन् ��ता �ा� सेवा �ा� नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान ८० ० ० ८०

४१ �ित िव�ाथ� लागतका आधारमा िसकाइ साम�ी तथा िडिजटल िसकाइ समा�ी �व�थाका
लािग िव�ालयलाइ अनुदान िश�ा नेपाल सरकार - शसत� अनुदान

चालु
नेपाल सरकार - नगद
अनुदान ६७१ ० ० ६७१

४२ �ित िव�ाथ� लागतका आधारमा िसकाइ साम�ी तथा िडिजटल िसकाइ समा�ी �व�थाका
लािग िव�ालयलाइ अनुदान िश�ा नेपाल सरकार - शसत� अनुदान

चालु
एस.इ.एस.पी. - सोधभना�
अनुदान (बैदेिशक)

११९ ० ० ११९

४३ �ित िव�ाथ� लागतका आधारमा िसकाइ साम�ी तथा िडिजटल िसकाइ समा�ी �व�थाका
लािग िव�ालयलाइ अनुदान िश�ा नेपाल सरकार - शसत� अनुदान

चालु
एस.इ.एस.पी. - सोधभना�
�ने ऋण (बैदेिशक)

२४३ ० ० २४३

४४ �ार��क बाल िवकास सहजकता�ह�को पा�र�िमक तथा िव�ालय कम�चारी �ब�थापन
अनुदान िश�ा नेपाल सरकार - शसत� अनुदान

चालु
एस.इ.एस.पी. - सोधभना�
अनुदान (बैदेिशक)

१४६ ० ० १४६

४५ �ार��क बाल िवकास सहजकता�ह�को पा�र�िमक तथा िव�ालय कम�चारी �ब�थापन
अनुदान िश�ा नेपाल सरकार - शसत� अनुदान

चालु
एस.इ.एस.पी. - सोधभना�
�ने ऋण (बैदेिशक)

२९७ ० ० २९७

४६ �ार��क बाल िवकास सहजकता�ह�को पा�र�िमक तथा िव�ालय कम�चारी �ब�थापन
अनुदान िश�ा नेपाल सरकार - शसत� अनुदान

चालु
नेपाल सरकार - नगद
अनुदान ८१९ ० ० ८१९

४७ �ािविधक सहायकको तलव �म तथा रोजगारी नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

आई िड ए - सोधभना� �ने
ऋण (बैदेिशक)

३९३ ० ० ३९३

४८ �ािविधक सहायकको पोसाक �म तथा रोजगारी नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

आई िड ए - सोधभना� �ने
ऋण (बैदेिशक)

१० ० ० १०

४९ �ािविधक सहायकको �थानीय भ�ा �म तथा रोजगारी नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

आई िड ए - सोधभना� �ने
ऋण (बैदेिशक)

११६ ० ० ११६

५० प�रवार िनयोजन िकशोर िकशोरी तथा �जनन् �ा� काय��म �ा� नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १४० ० ० १४०



�. हजारमा
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आ.व. : २०७९/८०

�.सं. अनुदान �ा� ि�याकलाप उप �े� Primary source Secondary source
िविनयोजन

पिहलो
�ैमािसक

दो�ो
�ैमािसक

ते�ो
�ैमािसक

चौथो
�ैमािसक ज�ा

५१ पशु सेवा िवभाग र �ादेिशक िनकायमा पशुप�छी त�ांक तथा पशु सेवाका काय��मको
�गित �रपोिट�ङ कृिष नेपाल सरकार - शसत� अनुदान

चालु
नेपाल सरकार - नगद
अनुदान २० ० ० २०

५२ पशुपं�ी आदीबाट �ने ई�ुए�जा, बड� �ु, AMR, िसि�सक�िसस, ट�ो�ा�ोिसस आिद
िविभ� स�वारोग स��� रोकथाम तथा िनय�णका लािग सचेतना काय��म �ा� नेपाल सरकार - शसत� अनुदान

चालु
नेपाल सरकार - नगद
अनुदान २० ० ० २०

५३ पशुप�छी रोगको अ�ेषण, नमुना स�लन तथा �ेषण कृिष नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० ० ० १०

५४ पािलका �रमा �ा� सं�थाह�को मािसक बैठक, �ा� काय��मह�को डाटा
भे�रिफकेशन एवं गुण�र सुधार साथै अध�बािष�क एवं बािष�क सिम�ा �ा� नेपाल सरकार - शसत� अनुदान

चालु
नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १५५ ० ० १५५

५५ पोपण िवशेष (�ा�) �े�का काय��म स�ालन �शासकीय
सुशासन

नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १५० ० ० १५०

५६ पोषण काय��म �ा� नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान २४६ ० ० २४६

५७ पोषण संवेदनशील (खानेपानी तथा सरसफाइ, कृिष, पशुसेवा, मिहला तथा बालबािलका,
िश�ा र शासकीय �व�) �े�का काय��मह� स�ानल)

�शासकीय
सुशासन

नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १५० ० ० १५०

५८ मेिशनरी आजार तथा फिन�चर मम�त स�ार (सेवा के� स�ालानाथ�)
ल��िगक समानता
तथा सामािजक
समावेशीकरण

नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

आई िड ए - सोधभना� �ने
ऋण (बैदेिशक) ८४ ० ० ८४

५९ मसल� सामान ख�रद (सेवा के� स�ालानाथ�)
ल��िगक समानता
तथा सामािजक
समावेशीकरण

नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

आई िड ए - सोधभना� �ने
ऋण (बैदेिशक) १८० ० ० १८०

६० मातृ तथा नविशशु काय��म अ�ग�त आमा सुर�ा, गभ�वती, र�संचार, उ�ेरणा सेवा, �ानो
झोला र िनशु� गभ�पतन काय��म �ा� नेपाल सरकार - शसत� अनुदान

चालु
नेपाल सरकार - नगद
अनुदान ४१६ ० ० ४१६

६१ मातृ तथा नविशशु काय��म सं�ालन �ा� नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १,०५७ ० ० १,०५७

६२
मा�िमक तहका �ीकृत दरव�ीका िश�क, राहत अनुदान िश�क लािग तलब भ�ा
अनुदान (िवशेष िश�ा प�रषद अ�रगतका िश�क/कम�चारी,�ािविधक धारका �िश�क
समेत)

िश�ा नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान ९,१०० ० ० ९,१००

६३ मासु जाँच ऐन काया��यन सहजीकरण काय��म कृिष नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान ९७० ० ० ९७०

६४ रैथाने बाली �व��न काय��म कृिष नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १,००० ० ० १,०००

६५ रा�� पित रिन� िस� �ितयोिगता (�थानीय तह�रीय) युवा तथा खेलकुद नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १०० ० ० १००

६६ राि�� य मिहला �ा� �यंसेिवका काय��म (पोशाक �ो�ाहन, यातायात खच�, वािष�क
सिम�ा गो�ी र िदवस मनाउने खच� समेत)

�ा� नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान २०० ० ० २००

६७ रोजगार संयोजकको तलव �म तथा रोजगारी नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान ३७४ ० ० ३७४
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�ैमािसक

चौथो
�ैमािसक ज�ा

६८ रोजगार संयोजकको पोसाक �म तथा रोजगारी नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० ० ० १०

६९ रोजगार संयोजकको �थानीय भ�ा �म तथा रोजगारी नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान ११६ ० ० ११६

७० रोजगार सेवा के�को सँचालन खच� �म तथा रोजगारी नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

आई िड ए - सोधभना� �ने
ऋण (बैदेिशक)

२६५ ० ० २६५

७१ रोजगार सेवा के�को सु�िढकरण (क��ूटर, फिन�चर िफ�स�, �ामरा, अ� िवद्युतीय
उपकरण)

�म तथा रोजगारी नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
पँुजीगत

आई िड ए - सोधभना� �ने
ऋण (बैदेिशक)

३०० ० ० ३००

७२ रोजगार सहायकको तलब �म तथा रोजगारी नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

आई िड ए - सोधभना� �ने
ऋण (बैदेिशक)

३९३ ० ० ३९३

७३ रोजगार सहायकको पोशाक भ�ा �म तथा रोजगारी नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

आई िड ए - सोधभना� �ने
ऋण (बैदेिशक)

१० ० ० १०

७४ रोजगार सहायको �थानीय भ�ा �म तथा रोजगारी नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

आई िड ए - सोधभना� �ने
ऋण (बैदेिशक)

११६ ० ० ११६

७५ रोजगारी सृजना (आई.िड.ए.ì �म तथा रोजगारी नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

आई िड ए - सोधभना� �ने
ऋण (बैदेिशक)

९७ ० ० ९७

७६ लोकि�य मा िव छा�वास भवन िनमा�ण िश�ा ग�की �देश - िवषेश अनुदान
पँुजीगत

ग�की �देश - नगद
अनुदान १,७५० १,७५० १,७५० ७,०००

७७ िव�ालय स�ालन तथा �व�थापन अनुदान िश�ा नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान ४४६ ० ० ४४६

७८ िव�ालय स�ालन तथा �व�थापन अनुदान िश�ा नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

एस.इ.एस.पी. - सोधभना�
अनुदान (बैदेिशक)

८० ० ० ८०

७९ िव�ालय स�ालन तथा �व�थापन अनुदान िश�ा नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

एस.इ.एस.पी. - सोधभना�
�ने ऋण (बैदेिशक)

१६२ ० ० १६२

८० िव�ालय �ा� िश�ा/आमा समूह तथा मिहला �ा� �यं सेिवकाह�का लािग सामािजक
�वहार प�रवत�न काय��म �ा� नेपाल सरकार - शसत� अनुदान

चालु
नेपाल सरकार - नगद
अनुदान ७५ ० ० ७५

८१ िव�ालयमा शैि�क गुण�र सु�ढीकरण एवम् काय�स�ादनमा आधा�रत �ो�ाहन अनुदान िश�ा नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

एस.इ.एस.पी. - सोधभना�
�ने ऋण (बैदेिशक)

१,५२९ ० ० १,५२९

८२ िव�ालयमा शैि�क गुण�र सु�ढीकरण एवम् काय�स�ादनमा आधा�रत �ो�ाहन अनुदान िश�ा नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

एस.इ.एस.पी. - सोधभना�
अनुदान (बैदेिशक)

७२९ ० ० ७२९

८३ िव�ालयमा शैि�क गुण�र सु�ढीकरण एवम् काय�स�ादनमा आधा�रत �ो�ाहन अनुदान िश�ा नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान ४,२३१ ० ० ४,२३१

८४ िवभागले उपल�ध गराउने िविध/प�ित अनुसार वडा �रबाट घटना दता� स�ाह अिभयान
स�ालन

ल��िगक समानता
तथा सामािजक
समावेशीकरण

नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

आई िड ए - सोधभना� �ने
ऋण (बैदेिशक) ९० ० ० ९०

८५
िव� औलो िदवस मनाउने, िकटज� रोग िनय�ण काय��मको अनुगमन एवम् मू�ा�न
तथा िकटज� रोग िनय�णका लािग ब�िनकाय अ�रि�या गन� तथा Active Case
Detection (औलो र कालाजार)

�ा� नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान ५५ ० ० ५५



�. हजारमा

चामे गाउँपािलका
गाउँ काय�पािलकाको काया�लय, मनाङ

 
काय��म / प�रयोजना अनुसार बजेट िबिनयोजन

आ.व. : २०७९/८०

�.सं. अनुदान �ा� ि�याकलाप उप �े� Primary source Secondary source
िविनयोजन

पिहलो
�ैमािसक

दो�ो
�ैमािसक

ते�ो
�ैमािसक

चौथो
�ैमािसक ज�ा

८६ शैि�क प�ँच सुिनि�तता, अनौपचा�रक तथा वैक��क िश�ा काय��म (पर�रागत
िव�ालय, वैक��क िव�ालय, सा�रता र िनर�र िश�ाका काय��म समेत)

िश�ा नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

एस.इ.एस.पी. - सोधभना�
अनुदान (बैदेिशक)

४१ ० ० ४१

८७ शैि�क प�ँच सुिनि�तता, अनौपचा�रक तथा वैक��क िश�ा काय��म (पर�रागत
िव�ालय, वैक��क िव�ालय, सा�रता र िनर�र िश�ाका काय��म समेत)

िश�ा नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

एस.इ.एस.पी. - सोधभना�
�ने ऋण (बैदेिशक)

८३ ० ० ८३

८८ शैि�क प�ँच सुिनि�तता, अनौपचा�रक तथा वैक��क िश�ा काय��म (पर�रागत
िव�ालय, वैक��क िव�ालय, सा�रता र िनर�र िश�ाका काय��म समेत)

िश�ा नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान २२८ ० ० २२८

८९ स�ार सामा�ी �सारण तथा छपा◌� इ (स�ार र पँ�च अिभयान स�ालान)
ल��िगक समानता
तथा सामािजक
समावेशीकरण

नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

आई िड ए - सोधभना� �ने
ऋण (बैदेिशक) १५० ० ० १५०

९० �थानीय तहका �ा� चौकी, �ा.�ा.के. र अ�तालह�मा काय�रत कम�चारीह�को तलव,
महगी भ�ा, �थानीय भ�ा, पोषाक लगायत �शासिनक खच� समेत �ा� नेपाल सरकार - शसत� अनुदान

चालु
नेपाल सरकार - नगद
अनुदान ५,००० ० ० ५,०००

९१ स�ा� उ�ादनको उ�ादक� र बजार �ित�धा� बृ�� गन�का लािग क��मा ५ जनाको
समुहमा �िबिध ह�ा�रण उ�ोग नेपाल सरकार - शसत� अनुदान

चालु
नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १४० ० ० १४०

९२ सुरि�त नाग�रक आवास काय��म :- ग�की �देशको मनाङ िज�ा �े� नं. १ अ�ग�त चामे
गाउँपािलका- १२५ वटा (�मागत)

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
पँुजीगत आ��रक ऋण - नगद ऋण ७,२०० ० ० ७,२००

९३ सुित�ज� पदाथ� तथा म�पान सेवनको �ूिनकरण स��ी संचार काय��म �ा� नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान २५ ० ० २५

९४ �ा� चौकी (आधारभुत �ा� सेवा के�) को �ुनतम सेवा मापद� काय��म (
अिभमुखीकरण, सिम�ा, फलो अप , अनुगमन तथा सु�िधकरण समेत )

�ा� नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १२५ ० ० १२५

९५ �ा� सूचना साथै आइ एम यू सु�ढीकरण काय��म �ा� नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान ६५ ० ० ६५

९६ स�थागत �मता िवकास,परी�ा स�ालन एवम् िव�ाथ� मु�ा�न िश�ा नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

एस.इ.एस.पी. - सोधभना�
अनुदान (बैदेिशक)

३७ ० ० ३७

९७ स�थागत �मता िवकास,परी�ा स�ालन एवम् िव�ाथ� मु�ा�न िश�ा नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान २०५ ० ० २०५

९८ स�थागत �मता िवकास,परी�ा स�ालन एवम् िव�ाथ� मु�ा�न िश�ा नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

एस.इ.एस.पी. - सोधभना�
�ने ऋण (बैदेिशक)

७४ ० ० ७४

९९ सामुदाियक िव�ालयका छा�ाह�लाई िनशु� �ािनटरी �ाड �व�थापन िश�ा नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

एस.इ.एस.पी. - सोधभना�
�ने ऋण (बैदेिशक)

२५ ० ० २५

१०० सामुदाियक िव�ालयका छा�ाह�लाई िनशु� �ािनटरी �ाड �व�थापन िश�ा नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान ६९ ० ० ६९

१०१ सामुदाियक िव�ालयका छा�ाह�लाई िनशु� �ािनटरी �ाड �व�थापन िश�ा नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

एस.इ.एस.पी. - सोधभना�
अनुदान (बैदेिशक)

१२ ० ० १२

१०२ साव�जिनक िव�ालयका िव�ाथ�ह�का लािग िनशु� पा�पु�क अनुदान िश�ा नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

एस.इ.एस.पी. - सोधभना�
अनुदान (बैदेिशक)

१९ ० ० १९

१०३ साव�जिनक िव�ालयका िव�ाथ�ह�का लािग िनशु� पा�पु�क अनुदान िश�ा नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १०८ ० ० १०८



�. हजारमा

चामे गाउँपािलका
गाउँ काय�पािलकाको काया�लय, मनाङ

 
काय��म / प�रयोजना अनुसार बजेट िबिनयोजन

आ.व. : २०७९/८०

�.सं. अनुदान �ा� ि�याकलाप उप �े� Primary source Secondary source
िविनयोजन

पिहलो
�ैमािसक

दो�ो
�ैमािसक

ते�ो
�ैमािसक

चौथो
�ैमािसक ज�ा

१०४ साव�जिनक िव�ालयका िव�ाथ�ह�का लािग िनशु� पा�पु�क अनुदान िश�ा नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

एस.इ.एस.पी. - सोधभना�
�ने ऋण (बैदेिशक)

३९ ० ० ३९

१०५ साव�जिनक िव�ालयमा अ�यनरत िव�ाथ�ह�का लािग छा�बृि� (आवासीय तथा
गैरआवासीय)

िश�ा नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

एस.इ.एस.पी. - सोधभना�
�ने ऋण (बैदेिशक)

२१२ ० ० २१२

१०६ साव�जिनक िव�ालयमा अ�यनरत िव�ाथ�ह�का लािग छा�बृि� (आवासीय तथा
गैरआवासीय)

िश�ा नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

एस.इ.एस.पी. - सोधभना�
अनुदान (बैदेिशक)

१०१ ० ० १०१

१०७ साव�जिनक िव�ालयमा अ�यनरत िव�ाथ�ह�का लािग छा�बृि� (आवासीय तथा
गैरआवासीय)

िश�ा नेपाल सरकार - शसत� अनुदान
चालु

नेपाल सरकार - नगद
अनुदान ५७० ० ० ५७०

ज�ा ८३,१५० १,७५० १,७५० १,७५० ८८,४००


